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1. PUUTARHAMARTTOJEN KOULUTUS SIIRRETTY  
 
Puutarhamarttojen koulutus siirretään varmuuden vuoksi tammikuulta helmi-
maaliskuulle koronatilanteen takia. Ilmoitamme päivämäärän tammikuussa, kun 
näemme miten tilanne kehittyy. 
 

2. LASTENPUUTARHA PIPARMINTTU TUKIPOTIN SAAJAKSI 
 
Pirkanmaan Osuuskaupan Kannustajat-äänestyksessä mukana ollut Lastenpuutarha 
Piparminttu sai marraskuussa järjestetyssä äänestyksessä 296 ääntä, mikä tarkoittaa 
1500€ arvoista tukipottia puutarhalle. Lopputulos on aivan upea, ISO KIITOS 
KAIKILLE ÄÄNESTÄJILLEMME! Nyt saamme ensi kesänä uudet ja mahtavat 
viljelylaatikot sekä jättikasan multaa hankittua   
 

3. JÄTENEUVONTA JA JÄTEKOULUTUS 11.3.2021 
 
Yhteistyömme Pirkanmaan Jätehuollon kanssa jatkui myös tänä erikoisena 
koronavuotena. Tietoiskuja ajankohtaisista jäteasioista pidettiin sekä piirin 
tilaisuuksissa että paikallisesti marttayhdistysten toiminnassa. Tietoiskuja järjestettiin 
lähinnä ”Pakkausjätteet kiertävät” ja ”Minun Bioni on ympäristöteko”-aiheilla. Lisäksi 



 
muovista sai kertoa tarvittaessa oman kiinnostuksen mukaan. Tavoitteena vuonna 
2020 oli tavoittaa yhteensä 3000 kuulijaa piirin ja yhdistysten pitämissä 
tilaisuuksissa. 15.12.2020 mennessä pidettiin 141 tietoiskua, joissa kuulijoita oli 
yhteensä 1223. Tietoiskuja pidettiin 9 paikkakunnalla.  

Tapahtumia järjestettiin 11 kpl, joissa oli yhteensä 609 osallistujaa. Tapahtumia 
järjestettiin 5 paikkakunnalla. Kiitos Kämmenniemen, Hervannan, Kangasalan, 
Osaran ja Oriveden Martat hienosta työstänne jäteneuvonnan parissa! 

Ensi vuonna jatkamme yhteistyötä biojäteneuvonnan merkeissä. Olemme mukana 
”Minun Bioni on ympäristöteko” ja ”Rakasta joka murua” -kampanjoissa ja 
edistämme biojätteen keräystä myös biokimppa-asialla. Uusi biokaasulaitos Nokialla 
kiinnostaa varmasti ihmisiä.  Kehitämme yhteistyöverkostoamme etenkin viestinnän 
saralla. Ajatuksena on, että paikalliset yhdistykset toimivat viestin viejinä omalla 
paikkakunnallaan somessa ja muilla viestinnän keinoilla.  

Pirkanmaan Jätehuolto järjestää piirin tiloissa jätekoulutuksen kaikille martoille ja 
marttayhdistyksille to 11.3. klo 17. Illan aikana käymme läpi ajankohtaisia jäteasioita 
mm. jätelaki ja uudet jätehuoltomääräykset, biokaasulaitoksen kuulumiset, 
biojätekampanjat “Minun bioni on ympäristöteko” ja ”Rakasta joka murua”. Lisäksi 
ideoimme yhdessä viestintäyhteistyötä. Laitathan päivämäärän kalenteriisi! 

Ilmoittautumiset 5.3.2021 mennessä Heidille heidi.ovaska@martat.fi tai puh. 050 
3718913 Tervetuloa kaikki kiinnostuneet! Tilaisuus on maksuton. Koulutus saatetaan 
järjestää myös hybridimallina. Ilmoitamme tästä lähempänä koulutuspäivää. 

       4. KASKINAURIS - HANKE 
 

Pirkanmaan Marttojen Kaskinauris -hanke sai odotetusti vuoden lisää toteutusaikaa.  
Kaskinauris -hankkeessa edistetään suomalaisten luonnonkeruutuotteiden eli 
marjojen, sienien ja villiyrttien käyttöä Ikaalisissa, Ylöjärvellä ja Parkanossa.  
Hankkeessa järjestetään maaseutualueiden kouluilla ja kerhoissa työpajoja ja 
teemapäiviä, myös kesäaikana voidaan järjestää perheille, lapsille ja nuorille 
suunnattua toimintaa. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Ikaalisten 4H.  
Yhteistyössä yhdistysten ja yhteisöjen kanssa järjestetään villiyrttien, sienten ja 
marjojen hyödyntämiseen liittyviä retkiä, teemapäiviä ja ruokakursseja. Eli kaikkien 
niiden yhdistysten kanssa, joissa oli jo sovittu kurssin pitämisestä tämän vuoden 
puolella, voidaan huoletta niitä toteuttaa ensi vuonna, sitten kun se on turvallista. 
Kursseista ja muista tapahtumista voi olla yhteydessä Marja Vehnämaahan, 
marja.vehnamaa@martat.fi  



 
 
 
5. WEBINAAREJA PERINTEISTEN KURSSIEN LISÄKSI 
 

Etenkin nyt, kun fyysiset tapaamiset ovat rajoitettuja, yksi mahdollisuus on järjestää        
webinaari. Meillä on tarjolla seuraavanlaisia aiheita: 

  
      Pakkausmerkinnät, sisältää painetun materiaalin 
     Puhdasta kestävästi 

Monimuotoinen kotipiha, heidi.ovaska@martat.fi 
Villiyrtit, marja.vehnamaa@martat.fi 

      Uuden Martan perehdytys 
     Silkkaa hapatusta, sisältää painetun materiaalin 
 
 Webinaarien tilaukset pirkanmaan@martat.fi 

Webinaarin hinta on 50 €/ 45 min 
 
6. TOIMISTON AUKIOLOAJAT JOULUN AIKAAN 
 
    Piirin toimisto on suljettu  
    24.12.2020 – 3.1. 2021 
 
    Onnellista joulun aikaa toivottaa 

         Piirin hallitus ja toimihenkilöt  
 

 
 

 

 

 
 


